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ความรู้พื้นฐาน

ของโรลต๊าบ

• ความแตกต่างระหว่างต๊าบตัดเฉือนกับต๊าบขึ้นรูป

• คุณลักษณะของโรลต๊าบ

• เกลียวในที่ถูกสร้างโดยโรลต๊าบ

• ขนาดของรูก่อนต๊าบ และความสัมพันธ์เกลียว

• เกลียวในที่ถูกสร้างโดยโรลต๊าบโดยเปลี่ยนขนาดรูก่อนต๊าบ

• วิธีการเลือกโรลต๊าบ

• ความสัมพันธ์ระหว่างเกลียวใน, ต๊าบและเกจวัด

• ค่าคลาสของโรลต๊าบ YAMAWA

• ประเภทวัสดุที่สามารถใช้โรลต๊าบได้

• โรลต๊าบของ YAMAWA

• ความสามารถของโรลต๊าบคุณภาพสูง

• แนะนำาโรลต๊าบคุณภาพสูงรุ่น MHRZ

• แนะนำา CHECK PINS สำาหรับรูตัน
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   การต๊าบโดยต๊าบตัดเฉือน จะคายเศษออกจากรูตามร่องคายเศษ

ของต๊าบการต๊าบโดยโรลต๊าบ จะเป็นการสร้างเกลียวในขึ้น 

โดยการเปลี่ยนรูปวัสดุ

   YAMAWA มีผลิตภัณฑ์ทั้งต๊าบตัดเฉือน และโรลต๊าบ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตลาด

   ในงานนำาเสนอนี้จะอธิบายถึงโรลต๊าบตั้งแต่ขั้นพื้นฐานในการสั่งซื้อ

ที่ทุกคนสามารถเข้าใจการทำางาน



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ

ความแตกต่างระหว่างต๊าบตัดเฉือนกับต๊าบขึ้นรูป

   ความแตกต่างหลักระหว่างต๊าบตัดเฉือนกับต๊าบขึ้นรูป คือต๊าบตัดเฉือนทำาให้เกิดเศษ ส่วนต๊าบขึ้นรูป, โรลต๊าบจะขึ้นรูปเกลียว

โดยไม่มีเศษ รูปด้านล่างจะแสดงถึงความแตกต่างของต๊าบ 2 ชนิดนี้

ต๊าบตัดเฉือน

ต๊าบตัดเฉือนทำาให้เกิดเกลียวโดยการตัดเนื้อวัสดุ 

และเกิดเศษขึ้น โดยเศษที่เกิดขึ้นนั้น 

ต้องถูกทำาให้ออกจากรูด้วยต๊าบ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

รูปแสดงการทำางานของต๊าบตัดเฉือน

ต๊าบขึ้นรูป

ต๊าบขึ้นรูปทำาให้เกิดเกลียว โดยการขึ้นรูปวัสดุ

และไม่ทำาให้เกิดเศษ

รูปแสดงการทำางานของต๊าบขึ้นรูป



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ

คุณลักษณะของโรลต๊าบ   

   • ไม่มีเศษ

โรลต๊าบไม่ทำาให้เกิดเศษ และสามารถลดเวลาในการขับเศษออกได้

   • โรลต๊าบปกติมีความแข็งแรงกว่าต๊าบตัดเฉือนทั่วไปจากรูปทรงการออกแบบ

เนื่องจากโรลต๊าบจะไม่มีร่องคายเศษ ทำาให้แกนกลางของต๊าบมีขนาดใหญ่

และตัวโรลต๊าบจะไม่มีปัญหาเรื่องเศษติดแบบต๊าบตัดเฉือน ทำาให้เกิดโอกาสที่

ต๊าบจะแตกหักน้อยมาก

   • โรลต๊าบสามรถสร้างเกลียวที่มีค่าเส้นผ่าศูนย์กลางพิตช์ ในคลาสของเกลียวได้อย่างถูกต้อง และการขึ้นรูปเกลียวนั้น 

ยังได้ผิวเกลียวที่ดี และค่าเส้นผ่าศูนย์กลางพิตช์เที่ยงตรง

   • มีประสิทธิภาพสูง และอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้วยรูปร่างพิเศษของโรลต๊าบสามารถทำาให้เกิดเกลียวด้วยความเร็วสูงได้ 

และยังยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น เมื่อเทียบกับต๊าบตัดเฉือน

   • สามารถใช้ได้เฉพาะกับวัสดุที่มีความเหนียว

   • การควบคุมขนาดรูก่อนต๊าบต้องทำาให้ค่าถูกต้องมากขึ้นกว่ารูก่อนต๊าบของต๊าบตัดเฉือน

   • ค่าเบี่ยงเบนสูงสุดของขนาดรูก่อนต๊าบควรจะน้่อยกว่า 5% ของพิตช์

   • เมื่อใช้โรลต๊าบค่าแรงบิดการต๊าบจะสูงเป็น 2-3 เท่าของต๊าบตัดเฉือน



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ

เกลียวในที่ถูกสร้างด้วยโรลต๊าบ

   รูปภาพที่แสดงด้านล่าง เป็นภาพตัดขวางของต๊าบโดยโรลต๊าบ เราจะเห็นได้จากผลที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานด้วยโรลต๊าบ โดยวัสดุ

ชิ้นงาน จะถูกต๊าบอัดขึ้นรูป เพื่อสร้างเกลียวใน

ค่อยๆเปลี่ยนรูป

รูปแบบเกลียวภายในที่จะเกิดขึ้น



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ

รูปภาพด้านล่างแสดงการขึ้นรูปเกลียวในด้วยโรลต๊าบ

   ที่เส้นผ่าศูนย์กลางในของเกลียวใน จะเกิดรูปร่างเหมือนตัว U ที่ยอดของเกลียว รูปร่างนี้เป็นปกติสำาหรับการต๊าบ

ด้วยโรลต๊าบ และรูปร่างนี้จะไม่เกิดขึ้นที่ต๊าบตัดเฉือน

   เราเรียกรูปร่างนี้ว่า "รอยเชื่อม หรือปลายแหลม"

Hardness diagram of SS400 tapped with roll taps



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ

   ในกรณีที่โรลต๊าบขึ้นรูปเกลียว และทำาให้เกิดส่วนรอยเชื่อม หรือปลายแหลมมากเกินไป ก็จะเกิดปัญหาขึ้น ตัวเกลียวนอกที่

นำามาใช้กับเกลียวในอาจจะทำาให้เกิดการแตกหักที่ส่วนของรอยเชื่อม หรือปลายแหลม  หรืออาจจะทำาให้เกิดการประกอบกันที่ไม่

สมบูรณ์ระหว่างเกลียวนอกกับเกลียวใน

   เมื่อมีการต๊าบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ ปัญหาที่เกิดจากส่วนรอยเชื่อม หรือปลายแหลม อาจจะส่งผลให้เกิดการช็อตเซอร์กิต ของ

แผ่นวงจรได้ในการขึ้นรูปเกลียว ขนาดของรูก่อนต๊าบ และความสัมพันธ์เกลียวควรถูกเลือกใช้อย่างถูกต้อง ทาง YAMAWA จะ

อธิบายในหน้าถัดไป

External threads 

External threads

Internal threads formed with roll tap

Internal threads formed with roll tap

Seam part

Seam part



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ

ขนาดรูก่อนต๊าบ และความสัมพันธ์เกลียว

   เส้นผ่าศูนย์กลางในของเกลียวใน จะเป็นขนาดของรูก่อนต๊าบเมื่อใช้ต๊าบตัดเฉือน แต่เมื่อใช้่โรลต๊าบรูก่อนต๊าบจะมีขนาดใหญ่

กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางในของเกลียวใน เนื่องจากต้องใช้เนื้อชิ้นงานในการขึ้นรูปเกลียว

 

The bored hole diameter is equal to the thread 
minor diameter.

Roll tap
The bored hole diameter is bigger than the thread           

minor diameter

Minor 
diame-
ter

Bored hole 
diameter

Minor 
diameter 

Workpiece      
material

Workpiece      
material

Workpiece      
material

Workpiece     
material

Bored hole 
diameter

อัตราส่วนของความสัมพนัธ์เกลียว

   ขนาดของรูก่อนต๊าบ ความสัมพันธ์เกลียว (อัตราส่วน) จะเปล่ียนแปลงข้ึนแก่กันและกันในหลายเง่ือนไข เง่ือนไขในการต๊าบควร 

ถูกเลือกอย่างระมัดระวัง โดยเลือกอัตราส่วนความสัมพันธ์เกลียวที่ยอมรับได้ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการตัดหรือขึ้นรูป

เกลียว ขนาดรูก่อนต๊าบควรมีขนาดใหญ่สุดเท่าที่จะทำาได้ โดยอยู่ในขอบเขตของคลาสของต๊าบ



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ

เกลียวในที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ขนาดรูก่อนต๊าบต่างๆกัน

<เงื่อนไขในการต๊าบ>

สินค้า : N-RS G7 M6x1 (B)

วัสดุชิ้นงาน : AC2C-T6

ความเร็วในการต๊าบ : 20เมตร/นาที

น้ำามันหล่อลื่น : น้ำาหล่อเย็น

NG

OK

NG

เส้นผ่าศูนย์กลางรู : 5.60 มิลลิเมตร

อัตราส่วนความสัมพันธ์เกลียว : 78%

ผลลัพธ์ : ไม่ยอมรับ

ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางรูใหญ่กว่าขนาดที่แนะนำา

ยอดเกลียวสั้น

เส้นผ่าศูนย์กลางรู : 5.50 มิลลิเมตร

อัตราส่วนความสัมพันธ์เกลียว : 89%

ผลลัพธ์ : ดี เกลียวได้มาตรฐาน JIS 2

แนะนำารูขนาดใหญ่กว่า 5.55 มิลลิเมตร

เส้นผ่าศูนย์กลางรู : 5.40 มิลลิเมตร

อัตราส่วนความสัมพันธ์เกลียว : 125%

ผลลัพธ์ : ไม่ยอมรับ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเล็ก

ยอดเกลียวที่ใหญ่

ฉันจะทราบถึงขนาดของเกลียวในที่เหมาะสมได้อย่างไร



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ

   ดูได้จากส่วนของข้อมูลเทคนิค หน้า16 ขนาดของรูก่อนต๊าบ สำาหรับโรลต๊าบ ในแคตตาล็อก YAMAWA จะแสดงขนาดของรูที่

แนะนำา และเปอร์เซ็นของผิวสัมผัสของเกลียว ความผิดปกติของวัสดุชิ้นงานและเงื่อนไขการต๊าบ

   กรุณาอ้างอิงจากคำาแนะนำาเกี่ยวกับรูก่อนต๊าบสำาหรับโรลต๊าบของ YAMAWA



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ

วิธีการเลือกโรลต๊าบ

กระเปาความรู เมื่อคุณมีปญหาการตาบNo. 005 Roll Taps

[คำถาม]

[คำตอบ]

เรากำลังจะใชโรลตาบเปนครั้งแรก รบกวนชวยแนะนำวิธีการใชใหไดไหม 

เพราะเทาที่ทราบมา มันไมงายที่จะควบคุมขนาดของรูกอนตาบ

การใชโรลตาบอยางเหมาะสมนั้นไมยาก ถาคุนเคยกับวิธีการเลือกวาจะใชโรลตาบ เพียง

ถาเราทำตามมาตรฐานที่กำหนดใหก็จะใชงานไดดีขึ้น ผมวามันมีทางลัดที่จะชวยได

• เมื่อคุณมีประสบการณในการใชโรลตาบ คุณจะมีวิธีของตัวเองในการใช อยางไรก็ดี ผมจะนำเสนอพื้นฐานการใชโรลตาบ

J.SRI RUNG RUENG IMPEX CO.,LTD

C.DUREON MACHINE AND TOOLS CO.,LTD

พื้นฐานการเลือกโรลตาบ

วัสดุชิ้นงานที่จะทำการตาบ

ขั้นแรกของการเลือกโรลตาบ

วิธีการตรวจสอบคลาสเกลียวใน

สำหรับเกลียวแรกใหเตรียมรูกอนตาบ

ที่ใหญกวาคำแนะนำเล็กนอย

ตาบดวยโรลตาบที่เลือกไว

①

เมื่อเช็คดวย Go ปลั๊กเกจแลว

แนน ใหใชตาบที่มีคลาสสูงขึ้น

②

ถาเช็ค NoGo ปลั๊กเกจแลว

ทะลุผานใหใชตาบที่มีคลาสต่ำลง

③

ถาเช็ค Go และ NoGo แลว OK แสดงวาเราเลือกตาบได

ถูกตองแลว

● ควรตรวจสอบวัสดุชิ้นงานที่เหมาะจะใชโรลตาบ โดยโรลตาบจะเหมาะกับ

อโลหะ เชน อลูมิเนียม, เหล็กนิ่ม ไมใชเหล็กหลอหรือเหล็กแข็ง

●

●

●

YAMAWA N+RS ใชสำหรับอโลหะเชน อลูมิเนียม และ N+RZ สำหรับ

เหล็กนิ่ม ถาตองการเพิ่มอายุการใชงานใหใช HP+RZ

ผมแนะนำ Plug แชมเฟอรสำหรับรูทะลุ และ Bottoming แชมเฟอรสำหรับ

รูตัน

ผมแนะนำใหมาใชคลาสมาตรฐานเกลียวสำหรับการสวมฟต

●

※

สำหรับเกลียวแรกใหเตรียมรูกอนตาบที่ใหญกวาคำแนะนำเล็กนอย
ถารูกอนตาบมีขนาดเล็กเกินไป จะทำใหเกิดปญหาการขึ้นรูปเกลียว

ที่เยอะเกินไป และเกิดตาบหักได

●

①

②

เริ่มตนการตาบดวยโรลตาบครั้งแรก

เมื่อเช็คดวย Go ปลั๊กเกจแลวแนน 

ใหใชตาบที่มีคลาสสูงขึ้น

เมื่อเช็ค NoGo ปลั๊กเกจแลว ทะลุผานใหใชตาบ

ที่มีคลาสต่ำลง

③ ถาเช็ค Go และ NoGo แลว OK แสดงวาเราเลือก

ตาบไดถูกตองแลว

การอธิบายที่ผานมาดูยาก 

แตทางเรารูสึกวานาจะทำได

ถาทำทีละขั้นตอนที่แนะนำ

ตองทำไดแน มาเลือกขนาดของรู

กอนตาบกันกอนเถอะ



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ

J.SRI RUNG RUENG IMPEX CO.,LTD

C.DUREON MACHINE AND TOOLS CO.,LTD

ในการกำหนดรูกอนตาบ จะทำไปพรอมกับการเช็ค Minor diameter

ดวยปลั๊กเกจ หรือพินเกจ

ในการทดลองตาบ เพื่อความปลอดภัย รูกอนตาบจะถูกกำหนดใหมีขนาดใหญกวามาตรฐานเล็กนอย แลวคอยๆปรับลดเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

(ขั้นตอนพื้นฐานในการกำหนดรูกอนตาบ)

③วัด Minor diameter ของเกลียวในที่ไดรับการตรวจ เช็คจาก GO และ NOGO เกจ       แลว OK

④ ⑤

ถาเช็ค GO ปลั๊กเกจ แลว

NG ใหตาบใหมโดยการใช

รูกอนตาบที่ใหญขึ้น

ถาเช็คดวย NOGO ปลั๊กเกจ

แลว NG ใหทำการตาบใหม 

โดยใชรูกอนตาบเล็กลง

ถารูกอนตาบเล็กลง การขึ้นรูปเกลียว

อาจเยอะเกินไป

ถารูกอนตาบใหญขึ้น การขึ้นรูปเกลียว

อาจนอยเกินไป

⑥
ถาเช็คดวย GO และ NOGO ปลั๊กเกจแลว OK แสดงวา

เราไดเลือกรูกอนตาบที่เหมาะสมแลว

ถาตองมีการปรับรูกอนตาบ ใหใหญขึ้น หรือเล็กลงจะปรับ

อยางไร

สมมติฐาน  ให A = เปาหมายขนาดของ Minor diameter

                  B = Minor diameter หลังจากตาบ

                  C = คาที่จะปรับ

จะคำนวนไดจาก C = (A-B)
2

< ตัวอยางการปรับคารูกอนตาบ >

M6x1 เปาหมายของ Minor diameter ถูกกำหนดไวที่ 5.0 มิล (% เกลียวสวม = 93%)

ถาเราสมมติ ใหตั้งคารูกอนตาบเทากับ 5.4 มิล จะไดเกลียวที่มีคา Minor diameter 4.8 มิล

(% เกลียวสวมเทากับ 111%) ก็จะเหมือนกับขอ ④ ที่โชวอยูดานบน

ในกรณีนี้สูตรจะเปน (5.0-4.8)/2 = 0.1 ถาเราเพิ่มขนาดรูขึ้น 0.1 มิล จาก 5.4 มิล จะไดเกลียวที่มี Minor

diameter ใกล 5.0 มิล ในทางกลับกันเราใชรูกอนตาบขนาด 5.6 มิล ไดเกลียวที่มี Minor diameter 

ขนาด 5.2 มิล (% เกลียวสวมเทากับ 74%)

ในกรณีนี้สูตรจะเปน (5.0-5.2)/2 = 0.1 ถาเราลดขนาดรู 0.1 มิล จาก5.6 มิล เราจะไดเกลียวที่มี Minor

diameter ใกล 5.0 มิล

ในรูปที่ ⑥ ถารูกอนตาบเปน 5.5 มิล เราก็จะไดเกลียวที่ Minor diameter ขนาด 5.0 มิล

ในความเปนจริงอาจไมงายขนาดนี้ แตวิธีนี้ถือเปนวิธีคำนวณรูกอนตาบอยางงาย

เครื่องมือที่ใชเช็ครูกอนตาบ

ใหใช CPC-S (เครื่องมือสำหรับ

ตรวจสอบ Minor diameter

สำหรับตาบตัดเฉือน

เช็คพิน สำหรับรูกอนตาบ : CPC-S
เราสามารถตรวจสอบ Minor diameter ในอัตราสวนของเกลียวสวม

100% - 70% ลดทีละ 5% ได



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ

ความสัมพันธ์ระหว่างเกลียวใน, ต๊าบและเกจวัดเกลียว

   Class ของโรลต๊าบ YAMAWA จะอยู่ที่

สูงกว่า 2/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางพิตช์ 

ที่ถูกกำาหนดในมาตรฐาน JIS คลาส2

   ในกรณีโรลต๊าบ ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางพิตช์

ของต๊าบจะมีค่าเท่ากับเกลียวในเลย 

เนื่องจากใช้วิธีขึ้นรูปเกลียวโดยตรง

   มาตรฐานคลาสของแต่ละต๊าบ 

ขนาด10x1.5 แสดงได้ดังภาพ

• N-RZ G7 M10x1.5 G7=+76~+89μm

• SP     P2 M10x1.5 P2=+20~+40μm

• PO    P3 M10x1.5 P3=+40~+60μm

• HT    P3 M10x1.5 P3=+40~+60μm

μ

（SP)



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ

ค่าคลาสของโรลต๊าบ YAMAWA

■ ระบบ YAMAWA G คลาส สำาหรับโรลต๊าบ

   ระบบ YAMAWA Gคลาส ถูกสร้างขึ้นโดยแบ่งระดับเป็นที่ละ 0.0005นิ้ว หรือ 12.7 มิลลิเมตร ซึ่งนำามาจากมาตรฐาน ANSI 
คลาส GH โดยตัวขอบบนของระดับชั้นแต่ละชั้นจะปัดตัวเลขเป็นจำานวนเต็ม และตัวขอบล่างก็จะเป็ฯตัวเลขเดียวกันกับขอบบน

ของระดับขั้นต่ำากว่า 1 ชั้น ดังนั้นค่าแตกต่างระหว่างระดับจะมีทั้ง 12 และ 13 ไมโครเมตร

■ คลาสค่าพิกัดความเผื่อ

   ในแต่ละวัสดุชิ้นงาน และขนาดของรูก่อนต๊าบส่งผลให้ได้เกลียวในที่ต่างกัน ทาง YAMAWA จะนำาเสนอคลาสต๊าบที่สูงขึ้น 2-3
ขึ้นเพื่อให้ได้ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางพิตช์ของเกลียวในที่เหมาะสมที่สุด

■Comparison of pitch tolerance zone between class 2 internal threads and recommended Roll Taps G class. 

■Comparison table of PD tolerance of GS class of roll taps for miniature threads and 4H5 internal threads.  

JIS 2nd

JIS 2nd



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ

ประเภทวัสดุที่สามารถใช้โรลต๊าบได้

   ก่อนที่จะต๊าบเราควรทราบถึงชนิดของวัสดุที่เหมาะสมกับการต๊าบด้วยโรลต๊าบ โดยสามารถตรวจสอบได้ดังตารางด้านล่าง

ประเภท วัสดุชิ้นงาน (สัญลักษณ์วัสดุชิ้นงาน)

วัสดุที่ไม่ใช่

ไม่ใช่เหล็ก

อลูมิเนียมดิบ (AL)
อลูมิเนียม (AC)

อลูมิเนียมหล่อ (ADC)
สังกะสีผสม (ZDC)

ทองแดง (Cu)
ทองเหลือง (Bs)

วัสดุที่เป็น

เหล็ก

เหล็กนิ่ม
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (S25C~S45C)

เหล็กสแตนเลส
เหล็กตัดง่าย

 หมายเหตุ : การต๊าบวัสดุชิ้นงานที่ไม่ยากต่อการขึ้นรูป เช่น เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อเหนียว และพลาสติก ไม่เหมาะสำาหรับการต๊าบ

                ด้วยโรลต๊าบ



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ

   YAMAWA ขอนำาเสนอกราฟแสดงประสิทธิภาพสินค้าที่เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน และความเร็วตัดดังต่อไปนี้

กรุณาตรวจแคตตาล็อกสินค้า และเลือกต๊าบที่เหมาะสม



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ

โรลต๊าบของ YAMAWA

ชื่อสินค้า และสัญลักษณ์ คุณลักษณะ ขนาด
• จำานวนฟัน
• วัสดุที่ใช้
• เคลือบผิว

ต๊าบรีดเกลียว สำาหรับแผ่นเหล็กนิ่ม

R-Y

ใช้สำาหรับต๊าบแผ่นเหล็กนิ่ม เช่น

SPC และ SPH

ซึ่งมีความแข็งต่ำากว่าเหล็ก

SS400 และ SS400

M1-M8

3P

HSS

Bright

ต๊าบรีดเกลียว สำาหรับแผ่นเหล็ก

N+RZ / N-RZ

N+RZ / N-RZ เป็นต๊าบที่เหมาะ

สำาหรับการขึ้นรูปวัสดุเหล็กเช่น

เหล็กคาร์บอน,โลหะผสม และ

เหล็กธรรมดา

ทาง YAMAWA ได้มีรุ่น "LS-N-RZ"

เป็นตัวด้ามยาว

 LS-N-RZ ใช้สำาหรับงานที่ตัว 

standard ไม่สามารถเข้าถึงได้

M1-M20

No.0-1/4

Both 4P and 2P type

HSS

OX

ต๊าบรีดเกลียว สำาหรับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก

N+RS / N-RS

N+RS/N-RS เหมาะสำาหรับการต๊าบ

ที่ใช้วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น

อลูมิเนียม, อลูมิเนียมขึ ้นรูปหล่อ 

และทองเหลือง

ทาง YAMAWA ได้มีรุ่น "LS-N-RS"

เป็นตัวด้ามยาว

 LS-N-RS ใช้สำาหรับงานที่ตัว 

standard ไม่สามารถเข้าถึงได้

M1-M20

No.0-1/4

Both 4P and 2P type

HSS

NI

ต๊าบรีดเกลียว, เคลือบผิว

R+V / R-V

R+V เป็นต๊าบรีดเกลียวแบบ

เคลือบผิวTiN เหมาะสำาหรับเหล็ก

และวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก

ใช้สารเคลือบผิวที่เหมาะกับการ

ต๊าบ

M1-M6

Both 4P and 2P type

HSS

Coating

ต๊าบรีดเกลียว สำาหรับเกลียวขนาดเล็ก

MS+RS

ต๊าบรีดเกลียว (โรลต๊าบ) ได้ถูก

ปรับปรุงการใช้ Blank taps ที่มีค่า

หนีศูนย์ และความแข็งแกร่ง

ให้ดีขึ้น

มีการนำา Thread limit ใหม่มาใช้

(GS Classes) ช่วยเพิ่มความเที่ยง

ตรงของเกลียวใน

S0.6-S0.9

2P

HSS

Bright



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ

ชื่อสินค้า และสัญลักษณ์ คุณลักษณะ ขนาด
• จำานวนฟัน
• วัสดุที่ใช้
• เคลือบผิว

ต๊าบรีดเกลียว สำาหรับต๊าบแบบแห้ง, 

เคลือบผิว

OL+RZ / OL-RZ

OL+RZ / OL-RZ เป็นต๊าบ

รีดเกลียว ที่เหมาะสำาหรับกัดแห้ง 

โดยเหมาะกับต๊าบที่ขนาดเล็กกว่า 

M6, ใช้กับเหล็กแผ่นบาง หรือวัสดุท่ี 

มักเกิดครีบ และชิ้นส่วนเหล็กที่มี

ความยาวค่อนข้างสั้น มีการ เคลือบ

ผิวที่เหมาะสมกับการต๊าบ

M1-M6

No.2-1/4

4P

HSS-P

Coating

*No oil flutes

ต๊าบรีดเกลียวประสิทธิภาพสูง, เคลือบผิว

HP+RZ / HP-RZ

(ชิ้นส่วนที่ใช้)

HP+RZ / HP-RZ เป็นต๊าบ

รีดเกลียวสำาหรับเหล็ก (ต่ ำากว่า 

35HRC) และเหล ็กอล ูม ิ เน ียม, 

และสามารถใช ้การ ร ีดเกล ียว 

ที่ความเร็วสูง มีการเคลือบผิว

M1-M20

No.2-1/4

Both 4P and 2P type

HSS-P

Coating

ต๊าบรีดเกลียวประสิทธิภาพสูง 

สำาหรับเกลียวขนาดเล็ก

HPsRZ

(ชิ้นส่วนที่ใช้)

ต๊าบรีดเกลียว (โรลต๊าบ) ได้ถูก

ปรับปรุงการใช้ Blank taps ที่มีค่า 

หนีศูนย์ และความแข็งแกร่ง

ให้ดีขึ้น

มีการนำา Thread limit ใหม่มาใช้

(GS Classes) ช่วยเพิ่มความเที่ยง

ตรงของเกลียวใน

S0.6-S0.9

2P

HSS-P

Coating

ต๊าบรีดเกลียว สำาหรับเหล็กกล้าคาร์บอน

ความแข็งปานกลาง

MHRZ

(ชิ้นส่วนที่ใช้)

  ได้มีการออกแบบโรลต๊าบเพื่อลด

แรงบิดในการต๊าบซึ่งเป็นลิขสิทธิ์

ของทาง YAMAWA

  ด้วยการผสมผสานของวัสดุที่ทน-

ทานต่อการสึกหรอ และการเคลือบ

ผิวพิเศษ ทำาให้เครื่องมือมีความ

ทนทานได้ดี

  เหมาะสมกับเหล็กชุบร้อน (~35

HRC)

   ใช้น้ำาหล่อเย็นในการต๊าบ

M6-M14

Both 4 P and 2P type

HSS-P

Coating



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ

ความสามารถของโรลต๊าบคุณภาพสูง

ประเภท 

และขนาด

ของต๊าบ

Tapping Condition จำานวน

รูต๊าบ

ที่ได้

(รู/ชิ้น)

วัสดุชิ้นงาน

เส้น

ผ่าศูนย์กลาง

รู (mm)

ความยาว

เกลียว

(mm)

ลักษณะรู
ความเร็ว

(m/min)
เครื่องจักร

ของเหลว

ที่ใช้

ในการต๊าบ

G4 M1x0.25 (B) SUS420 0.87 1.5 Blind 0.9
Special-purpose

machine
Soluble 1,400

G5 M1.4x0.3 (P) SUS304 1.26 3 Through 8
Tapping 
machine

Paste 40,000

G4 M1.6x0.35 (B) ADC12 1.44 3 Blind 3
Special-purpose

machine
น้ำาหล่อเย็น 5,600

G4 M1.7x0.35 (B) SUS316 1.56 2.5 Blind 8
Special-purpose

machine
Soluble 3,000

G5 M2x0.4 (P) SUS304 1.77 4 Through 7
Special-purpose

machine
Soluble 200,000

G5 M2x0.4 (P) SPC 1.78 3 Through 6.3
Special-purpose

machine
Soluble 100,000

G4 M2x0.4 (P) SUS420 1.82 4 Blind 23
Special-purpose

machine
Soluble 4,000

G6 M2.6x0.45 (P) SS400 2.38 5 Blind 6.5
Special-purpose

machine
Soluble 11,000

G6 M2.6x0.45 (P) SPC 2.37 3 Through 12
Special-purpose

machine
Soluble 11,000

G5 M3x0.5 (P) SPC 2.75 6 Through 12 CNC แห้ง 8,000

G5 M3x0.5 (P) SUS303 2.77 5.5 Through 9.4
Special-purpose

machine
น้ำาหล่อเย็น 20,000

G5 M3x0.5 (P) SUS304 2.78 5 Through 8
Special-purpose

machine
Soluble 100,000

G5 M3x0.5 (P) SPC 2.77 3.5 Through 10.4
Special-purpose

machine
Soluble 65,000

G5 M4x0.7 (B) ADC12 3.65 10 Blind 50 CNC น้ำาหล่อเย็น 85,000

G5 M4x0.7 (P) SPC 3.65 3 Through 20
Special-purpose

machine
แห้ง 6,000

G7 M6x1 (P) Zinc plate 5.55 4 Through 15
Tapping 
machine

แห้ง 10,000

G6 M6x1 (P) S45C 5.5 10 Blind 10 NC Lathe น้ำาหล่อเย็น 380

G7 M10x1.25 (B) S48C 9.45 25 Blind 25
Special-purpose

machine
Soluble 600

G9 M16x1.5 (B) S45C 15.37 15 Blind 15
Special-purpose

machine
Soluble 2,400



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ

  แนะนำโรลตาบประสิทธิภาพสูงรุน MHRZ

คุณสมบัติของสินคา

โรลตาบสำหรับเหล็กกลาคารบอน
ความแข็งปานกลาง

คุณสมบัติ

• ดวยการออกแบบเปนพิเศษของ YAMAWA

  ทำใหลดแรงบิดของการตาบได

• ดวยการผสมผสานของวัสดุที่ทนทาน และ

  การเคลือบผิวพิเศษ ทำใหมีความทนทานไดดี

• เหมาะสมกับเหล็กชุบรอน (~35HRC)

• ใชน้ำหลอเย็นในการตาบ

ขอมูลการตาบ / การเปรียบเทียบแรงบิด

ในการตาบวัสดุชิ้นงาน 

SCM440 (thermal 

refined) ที่ 35HRC

จัดวาเปนเรื่องยากที่จะใช

โรลตาบในการขึ้นรูปเกลียว 

จนกระทั่งมีโรลตาบรุน 

MHRZ



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของโรลต๊าบ
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■  

ปญหาที่เกิดจากรูกอนตาบที่ไมเหมาะสม

1) รูโคงงอ

2) รูลาดเอียง

3) ปากรูมีขนาดใหญเกินไป

4) รูมีขนาดเล็ก

Check pins

ติดอยูระหวางรู

รูไมอยูในแนวตั้ง

กับหนาสัมผัส

ปากรูมีขนาดใหญ

เกินไป

รูมีขนาดเล็ก 

เกินกวาขนาด

มาตรฐาน

กรณี 1
-รูโคงงอ-

กรณี 2
-รูลาดเอียง-

กรณี 3
-ปากรูมีขนาดใหญเกินไป-

กรณี 4
-รูมีขนาดเล็ก-

ตรวจสอบลักษณะของรูกอนตาบ

แนะนำ Check pins สำหรับรูตัน
YAMAWA ไดนำเสนอ Check pins สำหรับการวัดขนาด และลักษณะของรู

โดยการสรางรูที่มีขนาด และลักษณะที่ถูกตองนั้น จะชวยยืดอายุการใชงาน

ของตาบ และหยุกปญหาตางๆในการตาบได

มาเช็ครูกอนตาบกันเถอะ

Pins สำหรับโรลตาบ

CPR-S เครื่องมือตรวจสอบรูกอนตาบ 

สำหรับตาบตัดเฉือน (ประเภทตรง) 

คุณลักษณะ ขนาด

CPC-S ตรวจสอบชิ้นงานไดหลากหลาย 
ในสวนของขนาดเสนผาศูนยกลาง และความลึกของรู

(สำหรับ Cutting ตาบ, ประเภทตรง)
CPC-S ทำจากวัสดุไฮสปดที่ทนทานตอการสึกหรอ 

สามารถตรวจสอบไดทั้งรูทะลุ และรูตัน

CPC-T ชวยในการตรวจสอบขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของรู(สำหรับ ตาบตัดเฉือน, ประเภทเตเปอร)

CPC-T ทำจากวัสดุไฮสปดที่ทนทานตอการสึกหรอ 
สามารถตรวจสอบไดทั้งรูทะลุ และรูตัน

CPR-T เครื่องมือตรวจสอบรูกอนตาบ 

สำหรับตาบตัดเฉือน (ประเภทเตเปอร)

CPR-Y เครื่องมือตรวจสอบรูกอนตาบ 

สำหรับโรลตาบรุน R-Y เครื่องมือตรวจสอบรูตาบ 

สำหรับโรลตาบรุน R-Y



ความรู้พื้นฐานของต๊าบร่องเลื้อย

 

 
 

 
 

 
 

 

“ความรูพื้นฐานของตาบรองเลื้อย”

เปดตัวเมื่อ ธันวาคม 2016

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากลิงคขางลางนี้

http://www.yamawa.com/en/support/catalog/index.html

   YAMAWA ขอแนะนำเทคนิคที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑของ YAMAWA 

ซึ่งมาจากคำถามที่พบไดบอยจากลูกคาหลายๆทาน

   หลังจากอานเทคนิคในหัวขอนี้แลว เรามั่นใจวาคุณจะพบวิธีที่งาย

และเขาใจเทคนิคตางๆ

   ดูเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติมไดที่ 

http://www.yamawa.com/en/support/tips/index.html

"ความรู้พื้นฐาน" แต่ละรุ่น

"วิธีการใช้งาน แคตตาล็อก YAMAWA"

"กระเป๋าความรู้"




